
Департамент із регулювання відносин 

у сфері централізованого 

водопостачання та водовідведення 

«23» листопада 2022 року 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

 

Обгрунтування 

щодо розгляду питання про підписання Національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Додаткової 

угоди до Субкредитного договору №13010-05/157 від 22 грудня 2015 року  

 

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.08.2022 №  711-р «Про 

внесення змін до пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 р. 

№ 37» внесено до пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня 

2015 р. № 37 «Про залучення позики від Уряду Федеративної Республіки Німеччина через 

Кредитну установу для відбудови (KfW) для реалізації Муніципальної програми захисту 

клімату – Україна, проекту «Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, 

стадія 1»» зміни.  

У зв’язку із зазначеним, виникла необхідність внесення змін до Субкредитного 

договору від 22 грудня 2015 року № 13010-05/157 (далі – Субкредитний договір). 

Враховуючи пункт 19.1. Статті 19 «Внесення змін та/або доповнень до Договору» 

РОЗДІЛУ 5 «ОСОБЛИВІ УМОВИ» Субкредитного договору Сторони погодилися внести 

зміни до Субкредитного договору шляхом належного підписання Сторонами Додаткової 

угоди № 1 про внесення змін (далі – Додаткова угода № 1). 

Сторони домовилися замінити Сторону Субкредитного договору Чернівецьку 

обласну державну адміністрацію на Міністерство розвитку громад та територій України та 

змінити розмір ставки за надання кредиту із 2% річних на 0,25% річних починаючи 

з 1 січня 2023 року. 

Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та 

водовідведення разом з Юридичним департаментом розглянули зазначені додаткові угоди 

та за результатами розгляду  

 

Пропонує: 

 

1. Прийняти постанову, якою схвалити Додаткову угоду до Субкредитного 

договору від 22 грудня 2015 року № 13010-05/157 між Міністерством фінансів України, 

Чернівецькою обласною державною адміністрацією, Національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Чернівецькою 

міською радою та Комунальним підприємством «Чернівціводоканал». 

2. Уповноважити Голову НКРЕКП Ущаповського Костянтина Валерійовича 

підписати зазначену Додаткову угоду. 

 

 

 

Директор Департаменту із регулювання  

відносин у сфері централізованого  

водопостачання та водовідведення                                                                           А. Чумак 



 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
 

______________                                    Київ                                       № _________ 

 

Про підписання Додаткової угоди 

до Субкредитного договору  

від 22 грудня 2015 року                    

№ 13010-05/157 

 

 

 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Схвалити Додаткову угоду № 1 до Субкредитного договору 

від 22 грудня 2015 року № 13010-05/157 між Міністерством фінансів 

України, Чернівецькою обласною державною адміністрацією, Національною 

комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, та Чернівецькою міською радою та Комунальним 

підприємством «Чернівціводоканал». 

 

2. Уповноважити Голову НКРЕКП Ущаповського Костянтина 

Валерійовича підписати зазначену Додаткову угоду. 
 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                         К. Ущаповський 

 
 

ПРОЄКТ 


